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1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport, Comisia pentru politică externă şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru înfiinţarea Institutului de Studii
Diplomatice "Grigore Gafencu", trimisă cu adresa nr. Plx. 317 din 3 septembrie 2012.
Pentru întocmirea raportului, Comisiile au analizat avizul Consiliului Legislativ, precum şi Punctul de vedere al
Guvernului.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea Institutului de Studii Diplomatice "Grigore Gafencu", ca
instituţie publică cu personalitate juridică, care are printre obiective şi formarea profesională pentru toate categoriile de personal
din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, furnizarea de expertiză de specialitate în domeniul relaţiilor internaţionale, asigurarea
cadrului necesar însuşirii limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti de către bursierii statului român, perfecţionarea cadrelor

didactice care predau limba română/în limba română în comunităţile din vecinătatea României, derularea de programe şi proiecte
educaţionale.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României,
republicată.
2. La şedinţă au participat, din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 13 deputaţi din totalul de 25 de
membri ai acesteia, din partea Comisiei pentru politică externă 18 deputaţi din totalul de 21 de membri ai acesteia, din partea
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 28 deputaţi din totalul de 28 de membri ai
acesteia.
3. Potrivit prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la lucrările Comisiilor au participat
în calitate de invitaţi: domnul Ovidiu Dranga – secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi doamna Anamaria
Nicola – director, Direcţia Relaţii Interinstituţionale şi Relaţia cu Parlamentul în cadrul aceluiaşi minister.
4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această propunere legislativă în şedinţa din data de 25 iunie 2012.
5. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi ai Comisiei pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu majoritate de voturi (1 abţinere), cei ai Comisiei pentru politică externă
cu unanimitate, au hotărât să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea acestei iniţiative legislative, din următoarele
considerente:
- cele două instituţii a căror comasare se doreşte, au scopuri diferite, iar domeniile lor de formare profesională sunt
distincte. Astfel, Institutul Diplomatic Român oferă expertiză profesională în domeniul formării diplomaţilor români, iar
Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” este strâns legat de activitatea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni;
- numirea preşedintelui instituţiei care se propune a fi înfiinţată prin prezenta propunere legislativă, de către Parlamentul
României, subordonată Ministerului Afacerilor Externe, induce o disfuncţionalitate administrativă inerentă în relaţiile dintre
minister şi aceasta;
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- referirile la problematica protejării comunităţilor româneşti din vecinătatea României prejudiciază posibilitatea
constituirii unei expertize specifice în domeniul problematicii diasporei. Aceste prevederi se suprapun atribuţiilor
Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, aflat în subordinea Primului-ministrul.
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